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Hoofdstuk 1: Ontwikkeling en belang van het milieurecht 
 
De belangrijkste te onderzoeken punten inzake milieurecht, zijn de volgende vier: 

1) de Europese en internationale verankeringen; 
2) milieurecht  voor  een  beter  bestuur  (toegang  tot  de  informatie,  deelname  van 

het publiek, toegang tot Justitie);  
3) toezicht op het naleven van het milieurecht; 
4) de milieuaansprakelijkheid. 
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1.1 Internationale verankering 
 
1.1.1 Grote groei van het internationaal milieurecht1 
 
Het  huidige  milieurecht  inspireert  zich  vooral  op  internationale  bronnen.  Het  ontstond 
ergens  midden  twintigste  eeuw  wanneer  de  eerste  milieugeschillen  tussen  Staten 
ontstonden.  Zij  erkennen,  door  middel  van  het  afsluiten  van  bilaterale  of  regionale 
overeenkomsten,  dat  het  uitoefenen  van  hun  rechten  samengaat  met  bepaalde  grenzen, 
meer bepaald op het gebied van visvangst maar ook van fauna en flora. 
 
In  de  periode  na  de  tweede  wereldoorlog  ontstonden  er  een  reeks  verdragen  of 
overeenkomsten met een multilateraal karakter, hoofdzakelijk op het gebied van visvangst of 
natuurbehoud2. Het beheer en de opvolging van deze conventies gebeurt onder toezicht van 
de Verenigde Naties of onder die van de nieuwe internationale organen die speciaal hiervoor 
werden  opgericht  en  die  geen  institutioneel  verband  hebben  met  de  Verenigde  Naties 
(bijvoorbeeld: de Internationale WalvisvaartCommissie). 
 
Hoewel de milieubescherming, in de jaren 50, hoofdzakelijk voortvloeit uit een optreden van 
de  Verenigde  Naties,  moet  benadrukt  worden  dat  dit  thema  niet  wordt  opgenomen  in 
haar Handvest waarin het mandaat van deze instelling bepaald wordt, opdat er internationaal 
zou worden opgetreden. Een bepaald aantal van deze organen hebben zonder een bijzonder 
mandaat op dit vlak activiteiten op milieugebied ontwikkeld. Ten gevolge van verschillende 
milieurampen begint de milieubescherming in de jaren 60 aan belang te winnen, vooral bij de 
overheden.  In 1972 vond  in Stockholm de Conferentie over het Menselijk Leefmilieu plaats 
ter oprichting van een Programma van de Verenigde Naties voor het Milieu (UNEP). Het werd 
inderdaad  noodzakelijk  om  een  unieke  structuur  te creëren,  onder  het  toezicht  van  de 
Verenigde  Naties,  om  de  wereldwijde  ontwikkelingsproblematiek  aan  te  pakken.  UNEP  is 
geen orgaan van de Verenigde Naties, maar een programma dat verantwoording verschuldigd 
is aan de Algemene Vergadering via het Economisch en Sociaal Comité. Haar hoofdopdracht is 
om de rol van centraal orgaan inzake milieu bij de Verenigde Naties te vervullen. Buiten haar 
officiële  hoofdopdracht  als  internationale  coördinator  inzake  leefmilieu,  is  UNEP  een 
belangrijke motor  in de ontwikkeling van het  internationale milieurecht met betrekking tot 
biodiversiteit, bescherming van de ozonlaag, chemische producten, … 
 
De  periode  van  de  Conferentie  van  Stockholm  (1972)  tot  de  Conferentie  van  Rio  (1992) 
wordt gekenmerkt door een ongekende internationale groei. Onder toezicht van UNEP maar 
ook onder het  toezicht  van VN‐organen, worden  er  in die periode  een dertigtal Verdragen, 
Conventies of Protocollen afgesloten. 
 
De Wereldconferentie  van  de Verenigde Naties  over Milieu  en Ontwikkeling (Rio,  1992)  is 
een  zeer  belangrijke  stap  voor  het  milieurecht,  aangezien  er  op  het  einde  van  deze 
conferentie drie belangrijke conventies werden aangenomen: Het Verdrag inzake biologische 
diversiteit en het Verdrag inzake Klimaatverwarming en het Verdrag inzake verwoestijning.  
 
Naar aanleiding van de impulsen die uitgaan van Rio waren de jaren 90 bijzonder productief 
en zal het internationaal milieurecht kunnen groeien in gebieden die nog niet waren gedekt 
waren  door  internationale  overeenkomsten,  zoals  chemische  stoffen,  de milieubeoordeling 
van plannen of genetisch gemodificeerde organismen. 
 

                                                             
1 Philippe Sands, “Principles of International Environmental Law”, s.e., Cambridge University Press, 2003. 
2 Bijvoorbeeld het Verdrag  tot  regeling van de walvisvangst  (1946), het  Internationaal Verdrag  ter voorkoming 
van de verontreiniging van de zee door olie (1954), het Antarctisch Verdrag (1959). 
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Momenteel  bestaan  er  meer  dan  500  multilaterale  milieuovereenkomsten  (wereldwijd  of 
regionaal),  en  bovenop  de  UNEP  zijn  er  meer  dan  een  dozijn  VN‐organisaties  die 
milieuactiviteiten ontwikkelen. België is een overeenkomstsluitende Partij voor een vijftigtal 
akkoorden. 
 
 
 

Tabel 1: De multilaterale akkoorden die door België zijn afgesloten en waar de federale overheid 
in functie van hun werkgebied bij betrokken is. 

 
  Biodiver

siteit 
Antarc
tisch 

Landbouw/ 
Biotech 
nologie 

Chemicaliën  Lucht/ 
Klimaat 

Diversen  Water/ 
Marien 
milieu 

Totaal  15  2  2  3  9  8  25 
Algemeen 
totaal  64 

 
 
 
1.1.2 Europese verankering: Impuls van het gemeenschapsrecht 
 
Inleiding 
 
Het  eerste  milieubeleidsplan  van  de  EEG  werd  in  1972  aangenomen  op  basis  van  twee 
artikelen  van  het  EEG‐Verdrag  betreffende  de  interne  markt.  Dit  werd  beschouwd  als 
onderdeel  van  een  gedeelde  bevoegdheid  tussen  de  Gemeenschap  en  de  lidstaten.  
Het milieubeleid is officieel erkend in het Verdrag van Amsterdam en werd later bevestigd. 
Het beoogt bij te dragen tot het behoud, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van 
het milieu,  de  bescherming  van  de  gezondheid  van  de mens,  het  behoedzaam  en  rationeel 
gebruik  van  natuurlijke  hulpbronnen,  de  bevordering  van  internationale  maatregelen 
bestemd  om  het  hoofd  te  bieden  aan  regionale  of  mondiale  milieuproblemen,  en  in 
het bijzonder de strijd tegen de klimaatverandering. 
 
Het is gericht op een hoog niveau van bescherming en is gebaseerd op voorzorgsmaatregelen 
en preventief  optreden, het beginsel dat milieuaantastingen  aan de bron dienen  te worden 
bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.  
 
Het  wordt  uitgevoerd  door  middel  van  algemene  actieprogramma's  waarin  de  te  behalen 
prioritaire  doelstellingen  worden  vastgesteld,  en  later  goedgekeurd  door  het  Europees 
Parlement  en  de  Raad.  Deze  meerjarenprogramma’s  liggen  aan  de  oorsprong  van 
kaderrichtlijnen, richtlijnen (die beide omgezet moeten worden in de nationale wetgeving) en 
verordeningen  (rechtstreeks  toepasselijk),  die  algemeen  beschouwd  de  basis  vormen  van 
80% van de bepalingen die de lidstaten inzake milieuaangelegenheden aannemen. 
Het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, doet geen afbreuk aan de Europese 
verwezenlijkingen  hieromtrent.  Dit  is  titel  XX  en  artikelen  191‐193  van  het  Verdrag 
betreffende  de  werking  van  de  Europese  Unie  (VWEU)  die  nu  de  rechtsgrondslag  voor 
communautaire milieumaatregelen is. We benadrukken echter een aantal nieuwe aspecten: 

• de noodzaak om milieubescherming te integreren in de definitie en de uitwerking van 
het  beleid  en  de  handelingen  van  de  Unie  om  de  duurzame  ontwikkeling 
te bevorderen  is  momenteel  versterkt,  en  wordt  met  het  Verdrag  van  Lissabon 
beschouwd als een bepaling van algemene toepassing en niet meer als een “beginsel”, 
zoals onder het oude verdrag (bv. art 6 TCE); 

• het  milieubeleid  wordt  in  het  VWEU  expliciet  gedefinieerd  als  een  gedeelde 
bevoegdheid tussen de Unie en de lidstaten (artikel 4 VWEU); 
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• de  strijd  tegen  de  klimaatverandering  wordt  expliciet  bepaald  in  artikel  191  van 
het VWEU  als  onderdeel  van  de  doelstellingen  van  het  milieubeleid  van  de  EU,  
in  het  kader  van  de  bevordering  op  internationaal  niveau  van  de  maatregelen  om 
de regionale of planetaire milieuproblemen aan te pakken. 

 
Uitvoering  en  resultaten:  Status  van de uitvoering  van de  richtlijnen die  zijn 
vastgesteld sinds 2006 
 
De Europese Commissie publiceert  twee keer per  jaar een scorebord van de  interne markt, 
waarin  de  percentages  berekend  worden  van  de  tijdige  omzetting  van  de  regels  van 
de interne markt in het nationaal recht van iedere Lidstaat, waarbij ze geklasseerd worden in 
functie van hun goede of minder goede prestaties betreffende hun omzettingsinspanningen. 
 
België  kende  hier  de  afgelopen  jaren  een  groot  tekort  en  bleef  achter  ten  opzichte  van 
de andere  EU‐landen.  Het  moet  echter  worden  opgemerkt  dat  er  jaar  na  jaar  echte 
vooruitgang wordt geboekt. Op  federaal niveau zijn er  in de milieusector  in 4  jaar  tijd (van 
2006  tot  2009)  145  richtlijnen  die  zijn  omgezet  of  in  een  omzettingsproces  verkeren.  Van 
2006 tot 2008, zijn er op federaal vlak 104 milieurichtlijnen omgezet of in omzetting, terwijl 
er in totaal – alle sectoren samen ‐ 238 richtlijnen (waarvan 110 op tijd en 128 te laat) zijn 
omgezet. 
 
De overtredingsprocedures 
 
Elke lidstaat (LS) is verantwoordelijk voor de uitvoering (omzettingstermijn, conformiteit en 
correcte  toepassing)  van  het  gemeenschapsrecht  in  zijn  nationale  rechtsorde.  
Bij  de  uitoefening  van  zijn  functie  als  hoedster  van  de  verdragen  garandeert  en  ziet 
de Commissie toe op de naleving van deze wet. 
 
Er zijn drie soorten misdrijven:  

• de  niet‐mededeling  van  de  nationale  maatregelen  tot  uitvoering  van  de  richtlijnen 
binnen de door haar voorgeschreven termijn; 

• de  niet‐naleving,  wanneer  de  Belgische  wetgeving  niet  conform  is  met 
het gemeenschapsrecht, of m.a.w. onjuist of onvolledig omgezet is; 

• de onjuiste toepassing waarbij de Belgische autoriteiten niet de naleving van de door 
het gemeenschapsrecht voorgeschreven verplichtingen garandeert. 

 
Op  basis  van  artikel  226  van  het  verdrag  kan  de  Commissie  een  procedure  inleiden  tegen 
een lidstaat  die  haar  verplichtingen  niet  nakomt,  eerst  door  een  ingebrekestelling,  en  later 
eventueel door een met redenen omkleed advies en uiteindelijk door een besluit om de zaak 
voor het Europees Hof van Justitie te brengen. 
Indien het Hof  vaststelt  dat  er  een  inbreuk  op het  verdrag  is,  dient  de  betreffende  lidstaat 
de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de communautaire regelgeving. 
 
Volgens  artikel  228  van  het  verdrag,  kan  de  Commissie  een  lidstaat  die  niet  voldoet  aan 
een eerder  arrest  van  het  Hof  van  Justitie  vervolgen,  door  haar  opnieuw  een  eerste 
schriftelijke waarschuwing  (“schriftelijke  aanmaning”)  te  sturen,  en  daarna  een  tweede  en 
laatste waarschuwing (“met redenen omkleed advies”). De Commissie kan het Hof dan vragen 
om de beschuldigde lidstaat een financiële sanctie3 op te leggen4. 

                                                             
3  In België  zijn  ze  vastgesteld  op  een  forfaitair  bedrag  van minimum van 2.905.000  euro  en  een  geldboete  van 
3.486 tot 209.160 € / dag.  
4 Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, kan een lidstaat bij de eerste veroordeling door het Hof 
streng  worden  bestraft  in  het  kader  van  het  niet‐meedelen  van  nationale  maatregelen  tot  omzetting  van 
richtlijnen. 
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Eind  2009  waren  er  voor  de  milieusector  volgens  de  Commissie  451  inbreukprocedures5 
lopende.  In  2009  kennen  de  sectoren  “Belastingen  en  douane‐unie”  en  “milieu”  nog  altijd 
het grootste  aantal  overtredingen;  die  twee  samen  behalen  bijna  50%  van 
de inbreukprocedures6.  In  juli  2009  waren  er  door  de  Europese  Commissie  88 
inbreukprocedures  tegen België  opgestart wegens  het  niet‐naleven  van  de  communautaire 
wetgeving  (tegen  59  in  2006).  Daarvan waren  er  29  overtredingen met  betrekking  tot  het 
milieu  (de  meerderheid  ging  over  lucht,  afval,  natuur  en  water,  chemicaliën  en  milieu‐
impact). Een twaalftal van deze strafbare feiten betrof het federale niveau, al dan niet samen 
met de Gewesten. 
 
Wat het aantal geopende zaken betreft, bevindt België zich op de 9e plaats tussen de lidstaten. 
Met 3  gevallen  in het  stadium van artikel 228 EG  (2  ingebrekestellingen en 1 met  redenen 
omkleed advies), zit België ook hier op de 9e plaats tussen de lidstaten7. 
 
De onderstaande tabel toont in chronologische volgorde de strafbare feiten. 
In  totaal,  voor  de  precontentieuze  procedure,  zijn  er  23  overtredingen  die  meer  bepaald 
betrekking hebben op 12 gevallen van niet‐mededeling, 7 van niet‐naleving en 4 van onjuiste 
toepassing. 
 
Met betrekking tot de procedures voor geschillen voor het Hof van Justitie  is er momenteel 
één enkele zaak. Zaak C 100/08 betreft een beroep wegens verzuim op basis van artikel 226 
EG.  Dit  verzuim  van  de  Staat  dat  heeft  geleid  tot  het  arrest  van  10  september  2009 
betreffende  de bescherming  van  in  het  wild  levende  dieren–  en  plantensoorten  –  meer 
bepaald  de Verordening  betreffende  het  houden  en  verhandelen  van  vogels  die  in 
gevangenschap  geboren  en  gekweekt  worden  en  rechtmatig  in  de  handel  gebracht  in 
de lidstaten.  
 

                                                             
5  Tabel  inzake milieuovertredingen  van  de  EU‐lidstaten  gevonden  op  de  site  van DG Milieu  van  de  Commissie: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm. 
6 Scorebord voor de  interne markt: de  lidstaten voldoen aan het  vastgestelde doel maar moeten zich  inspannen 
om  de  regels  correct  toe  te  passen,  gevonden  op  de  site  Press  releases  van  Europa:  http://europa.eu/rapid/ 
Referentie: IP/09/1149 van 16/07/2009.  
7 Bilaterale pakketvergadering tussen België en DG Milieu (DGM COM) van de Commissie van 17.03.2009 over de 
tenuitvoerlegging van de communautaire milieuwetgeving, Mevr. Blin van DGM COM. 
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Tabel 2 (aangenomen op 02 mei 2010): Strafbare feiten waar de FOD Volksgezondheid bij betrokken is 
(hetzij samen met een andere FOD’s, een gewest, hetzij alleen). De gesloten overtredingen staan in het vet. 
 
N° Overtreding 

 
Type  Europese 

normen 
Sleutelwoorden  Toestand van 

de situatie 
2004/0398 
 

Niet
naleving 

Richtlijn 
2001/42 

Beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en 
programma's  

Geklasseerd  

2004/2301  Niet‐naleving  Richtlijn 
2000/53 

Autowrakken Lopende 

2004/5122 
(C‐100/08) 

Onjuiste 
toepassing 

Richtlijn 
79/409  

Behoud van de vogelstand Lopende  

2005/0265 
 

Niet
mededeling 

Richtlijn 
2003/4 

Vrije toegang voor het 
publiek van leefmilieu
informatie 

Afstand van 
Rechtsvordering 

2005/ 2406  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2003/35 

Deelname van het 
publiek 

Geklasseerd 

2006/0196  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2006/0195 
 

Beperking van emissies 
van vluchtige organische 
stoffen 

Geklasseerd 

2006/2269  Niet‐naleving  Richtlijn 
85/337/EE
G 

Beoordeling van de 
gevolgen 

Lopende, maar 
effectieve 
omzetting (in 
orde) op federaal 
niveau 

2006/2410  Niet‐
mededeling 

Richtlijn 
2003/30/ 
EG 

Biobrandstoffen Lopende 

2006/2477  Niet‐naleving 
 

Richtlijn 
1999/31/ 
EG 

Afvalopslag Lopende 

2007/0715  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2004/35 

Milieuaansprakelijkheid  Afstand van 
Rechtsvordering 

2007/0877  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2006/139 

Beperking van het op de 
markt 
brengen en van het 
gebruik van arseen  

Geklasseerd 

2007/2112  Niet‐naleving  Richtlijn 
1994/22 

Exploitatie van 
koolwaterstoffen 

Lopende 

2008/0730  Niet‐
mededeling 

Richtlijn 
2006/66/E
G 

Batterijen en accu’s Lopende 
(Federale wordt in 
MED vermeld, 
maar is niet meer 
betrokken) 

2008/0368  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2006/7 

Het beheer van de 
zwemwaterkwaliteit 

Geklasseerd 

2008/2184  Onjuiste 
toepassing 

Richtlijn 
96/62/ EG 

Kwaliteit van de 
omgevingslucht 

Lopende 

2008/2283  Niet‐naleving    Kwaliteit van voor 
menselijke consumptie 
bestemd water 

Lopende 

2008/4647  Onjuiste 
toepassing 

Richtlijn 
1999/94/E
EG 

Brandstofverbruik en de 
CO2‐uitstoot – nieuwe 
personenauto’s 

Lopende 
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N° Overtreding 
 

Type  Europese 
normen 

Sleutelwoorden  Toestand van 
de situatie 

2009/0133  Niet
mededeling 

Richtlijn 
2008/103/ 
EG tot 
wijziging 
van 
richtlijn 20
06/66/ 

Batterijen en accu’s  Geklasseerd 

2009/0434  Niet‐
mededeling 

Richtlijn 
2007/2 

INSPIRE Lopende 

2009/2066  Onjuiste 
toepassing  

Richtlijn 
280/2004/
EG 

Broeikasgassenuitstoot –
Protocol van Kyoto 

Lopende 

2009/2101  Niet‐
mededeling 

Richtlijn 
REACH 

Chemicaliën (sancties) Lopende maar OK 
op federaal niveau 

2009/2232  Niet‐naleving  Richtlijn 
2001/42 

SEA Lopende 

 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Eén  van  de  redenen  voor  dit  hoge  aantal  overtredingen  is  dat  het milieu  één  van  de  zeer 
complexe  transversale  dossiers  is  die  door  verschillende  federale  en  gefedereerde 
administraties moeten worden omgezet en waarvoor vele omzettingsmaatregelen nodig zijn. 
De  omzettingskalender  –  die  tijdens  de  onderhandelingen  werd  vastgesteld  –  is  veel 
te optimistisch.  Dit  zijn  richtlijnen  die  vallen  onder  de  categorie  die  meer  dan  twee  jaar 
vertraging oplopen bij de omzetting, bij gebrek aan een vroege opvolging. 
 
Daarom  wilde  België  speciale  aandacht  besteden  aan  dit  soort  complexe  richtlijnen  vanaf 
hun publicatie  in  het  Publicatieblad,  zodat  er  voor  alle  betrokken  entiteiten  onmiddellijk 
een follow‐up met een omzettingskalender is.  
In de praktijk zet de federale minister van Leefmilieu of de Staatssecretaris deze richtlijnen 
op  de  agenda  van  het  Overlegcomité  en  van  de  Raad  van  Ministers.  De  betrokken 
departementen worden uitgenodigd om een tijdschema voor de uitvoering in te dienen. 8 
 
Ongeveer  de  helft  van  de  federale  richtlijnen  zijn  dus  omgezet  (of  bevinden  zich  in 
het omzettingsproces) door de administraties die betrokken zijn bij milieuaangelegenheden 
in  de  ruime  zin.  België  staat  zeer  slecht  geklasseerd  tussen de  lidstaten,  zowel  betreffende 
de omzetting als het aantal overtredingen. 
 

                                                             
8http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=3&NR=1967&VOLGNR=1&LA
NG=fr. 
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1.2 Milieurechten voor een beter milieubeheer 
 
Het Verdrag betreffende  toegang  tot  informatie,  inspraak bij  besluitvorming en  toegang  tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden is een uitdrukking van het beginsel van de inspraak 
in het internationale recht. Deze overeenkomst, algemeen bekend als het Verdrag van Aarhus, 
is  in 2003 door België geratificeerd. Deze essentiële  internationale  tekst moet  een bijdrage 
leveren om het vertrouwen van de burgers  ten opzichte van de  instellingen  te bevorderen, 
en ruimer  bekeken  ten  opzichte  van de  democratische werking. Door  de  burger  een  plaats 
te geven  in  de  milieudebatten,  kunnen  de  transparantie‐  en  proximiteitsvereisten 
waargenomen worden, die synoniem staan voor een goed openbaar bestuur.9 
 

Box 1: Citaat van Koffi A. Annan, gewezen secretarisgeneraal van de Verenigde Naties 
(19972006), naar aanleiding van het Verdrag van Aarhus 

 
“Het  toepassingsgebied  van  het  Verdrag  van  Aarhus  is  regionaal,  maar  wel  van  mondiaal 
belang. Dit is veruit de meest indrukwekkende toepassing van beginsel 10 van de Verklaring van 
Rio, waarin de noodzaak van burgerparticipatie en een toegang tot milieuinformatie waarover 
overheidsinstanties beschikken, benadrukt wordt. Als zodanig gaat het om het meest ambitieuze 
project  op  het  gebied  van milieu  in  het  kader  van milieudemocratie,  aangenomen  onder  de 
auspiciën van de Verenigde Naties.” 
 
Kofi  A.  Annan,  voormalig  secretaris‐generaal  van  de  Verenigde  Naties  (1997‐2006) 
(vertaling) 

 
1.2.1 Toegang tot milieuinformatie 
 

Juridische basis: 
 

Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu‐informatie,omgezet bij 
de Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu‐informatie 
en zijn uitvoeringbesluiten: 
• Koninklijk  besluit  van  20  december  2006  betreffende  de  samenstelling  en 

de werkwijze  van  de  Federale  Beroepscommissie  voor  de  toegang  tot 
milieu‐informatie; 

• Koninklijk  besluit  van  21  april  2007  houdende  de  benoeming  van  de  leden  van 
de Federale  Beroepscommissie  voor  de  toegang  tot milieu‐informatie,  gewijzigd  bij 
het  koninklijk  besluit  van  28  september  2007  en  bij  het  koninklijk  besluit  van 
19 september 2008; 

• Koninklijk  besluit  van  17  augustus  2007  tot  vaststelling  van  het  bedrag  van 
de vergoeding  verschuldigd  voor  het  ontvangen  van  een  afschrift  van 
een bestuursdocument of een document met milieu‐informatie. 

 
Definitie van het beleid 
 
De toegang tot overheidsdocumenten10 is een fundamenteel recht en is een onderdeel van het 
goede  bestuur  van  de  democratische  samenlevingen.  In  België  is  dit  recht  op  toegang  van 
overheidsdocumenten  trouwens  voorzien  als  een  grondwettelijk  recht  (artikel  32  van 
de Grondwet). 
 
                                                             
9 Bron: www.aarhus.be. 
10 Het concept van “openbaarheid van bestuur” wordt identiek gebruikt. 
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Toegang tot milieu‐informatie  is de eerste pijler van het Verdrag van Aarhus. De uitvoering 
ervan op  federaal niveau zorgt voor  transparantie van  informatie betreffende het milieu  in 
het bezit van de federale overheid (in de wet “milieu‐instanties” genoemd). 
Deze openbaarheid van milieu‐informatie  is op twee manieren beschikbaar: onder de vorm 
van  passieve  openbaarheid,  waarbij  het  betrokken  publiek  toegang  aanvraagt  aan 
een milieu‐instantie,  en  onder  de  vorm  van  actieve  openbaarheid  waarbij  een  spontane 
verstrekking van milieu‐informatie via het  internet door bepaalde milieu‐instanties beoogd 
wordt. 
 
De  goede  toepassing  van  dit  recht wordt  anders  geïnterpreteerd  naargelang men  zich  aan 
de zijde  van  de  administratieve  overheid  of  die  van  het  publiek  bevindt.  De  overheden 
hebben eerst en vooral een belangrijke rol te vervullen aangezien zij de correcte uitoefening 
van de wet moeten garanderen door het nemen van beslissingen op verzoeken  tot  toegang 
van informatie, die conform is met de van kracht zijnde regels. Het is daarom van essentieel 
belang  dat  de  overheden  die  de  wet  moeten  toepassen,  op  de  hoogte  zijn  van 
hun verplichtingen.  In  die  context  hebben  ze  instrumenten  van  passieve  openbaarheid 
ontwikkeld (onder meer via informatiebalies) en van actieve openbaarheid (door het creëren 
van  een  internetsite).  Vervolgens  zou  het  publiek  ook  op  de  hoogte  moeten  zijn  van 
haar rechten  om  ze  te  kunnen  uitoefenen.  Overheden  hebben  dus  ook 
een verantwoordelijkheid om informatiecampagnes te organiseren voor het publiek. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In  september  2006  werd  er  een  enig  informatieloket11  voor  het  publiek  ter  beschikking 
gesteld  bij  het  Directoraat‐generaal  Leefmilieu  van  de  Federale  Overheidsdienst 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu.  Dit  informatieloket 
centraliseert en verwerkt alle aanvragen voor milieu‐informatie die binnenkomen op de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 
Het  informatieloket  heeft  in  2007  gemiddeld  (buiten  publicatieopdrachten)  een  zestigtal 
aanvragen  per  maand  ontvangen,  in  2008  gemiddeld  120  en  in  2009  gemiddeld  140.  
Het  gaat  in  dit  geval  om  allerlei  soorten  aanvragen  (dus  ook  voor  informatie,  zowel 
schriftelijke  als  mondeling),  waarvan  slechts  een  kleiner  deel  valt  onder  de  wet  van 
5 augustus  2006  betreffende  de  toegang  voor  het  publiek  tot milieu‐informatie.  De meeste 
vragen (90%) worden binnen de 15 dagen beantwoord. De onderwerpen die in een verzoek 
vaak  aan  bod  komen  (cijfers  voor  2008)  gaan  voornamelijk  over  “zuinige  auto's”  (over  de 
federale  lastenverlaging)  (26%),  “chemische  stoffen”  (zoals biociden,  gevaarlijke producten 
en detergenten) (26%) (vooral van bedrijven), “elektromagnetische velden” (GSM‐antennes, 
radiogolven en hoogspanningsleidingen) (9%) en “asbest”(4%). 
 
Ongeveer een derde van de verzoeken gaan over zaken waar andere milieu‐instanties voor 
bevoegd  zijn  (hoofdzakelijk  de  Gewesten).  Deze  verzoeken  worden  aan  de  betreffende 
bevoegde instantie overgedragen. 
 
Enkele verzoeken werden in de loop van 2007, 2008 en 2009 verworpen: 
• Op basis  van de uitzondering  van de vertrouwelijkheid van  commerciële  en  industriële 

informatie: 
(1) gegevens over de werkzame stoffen in pesticiden; 

                                                             
11  Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor  Natuurwetenschappen  /  Focal  Point  voor  het  Verdrag  inzake  biologische 
diversiteit  ontvangt  verzoeken  om  informatie  over  biodiversiteit  en  de  uitvoering  van  het  verdrag  inzake 
Biologische Diversiteit. Ze zijn goed voor een gemiddelde van dertig aanvragen per maand. Alle verzoeken worden 
binnen de maand behandeld. Er wordt geen informatie geweigerd.  
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(2) gegevens over de werkzame stoffen in biociden 12; 
(3) de aard en het percentage van de oplosmiddelen gebruikt in biociden; 
(4)  contracten voor  de  aankoop  van  de  rechten  op  de  uitstoot  van  broeikasgassen  
(6 gedeeltelijke verwerpingen). 

• Op basis van het feit dat het gevraagde document onvolledig is en dat de openbaarmaking 
ervan kan leiden tot vergissing: 

het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  omzetting  van  Richtlijn  2006/66/EG  van 
6 september 2006 inzake batterijen en accu’s en afgedankte batterijen en accu’s en tot 
intrekking van Richtlijn 91/157/EEG. 

• Vier  aanvragen  betreffende  de  brute  gegevens  uit  een  databank  op  het  gebied  van 
verontreiniging van nieuwe auto’s (uitzondering: intellectuele eigendom). 

 
Gevallen van weigeringen van milieu‐informatie zijn van essentieel belang omdat ze duidelijk 
maken  hoe  de milieu‐instanties  de  toegang  tot  informatie  aanwenden.  En  het  is  uiteraard 
het meest  gevoelige  onderdeel  gezien  de  vereiste  vertrouwelijkheid.  Om  de  negatieve 
beslissingen van een federale overheid op een verzoek van het publiek te behandelen, werd 
er een onafhankelijke beroepscommissie opgericht. Die is operationeel sinds het 2e semester 
van 2008. Sindsdien werden er vijf beroepen en een adviesaanvraag ingediend. 
 
 
 

Tabel 3: Beroep tegen een besluit tot weigering van de toegang tot informatie. 
 
Jaar van 

raadpleging 
Betreffende  Betrokken 

federale 
overheid 

Verzoeker  Referenti
e van de 
beslissing 

Soort 
beslissing 

BEROEP 
2008  Financiële 

provisies van de 
nucleaire passiva 

NIRAS Burger CFR/2008
/1 

Niet‐
conformiteit van 
de beslissing van 
de 
administratieve 
autoriteit  

2008  Gegevens 
betreffende 
bestrijdingsmidd
elen  

FOD Volks‐
gezondheid 

Vereniging ter 
bescherming 
van het milieu 

CFR/2008
/2 

Niet‐
conformiteit van 
de beslissing van 
de 
administratieve 
autoriteit 

2009  Gegevens met 
betrekking tot 
biociden 

FOD Volks‐
gezondheid 

Vereniging ter 
bescherming 
van de 
consument 

CFR/2009
/3 

Conformiteit van 
de 
administratieve 
beslissing 

2009  Koolstofmarkt– 
Contract “Green 
investment 
scheme” 

FOD Volks‐
gezondheid 

Burger 
(journalist) 

CFR/2009
/4 

Niet‐
conformiteit van 
de beslissing van 
de 
administratieve 
autoriteit 

                                                             
12  Voor  deze  twee  laatste  beslissingen werd  er  een  beroep  gedaan  de  op  de  Federale  beroepscommissie  voor 
de toegang tot milieu‐informatie (zie tabel 3). 
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Jaar van 
raadpleging 

Betreffende  Betrokken 
federale 
overheid 

Verzoeker  Referenti
e van de 
beslissing 

Soort 
beslissing 

BEROEP 
2009  Gegevens 

betreffende 
ziekenhuisinfecti
es 

Wetenschappeli
jk Instituut voor 
de Volks‐
gezondheid 
 

Vereniging ter 
bescherming 
van de 
consument 

CFR/2009
/5 

Niet‐
conformiteit van 
de beslissing van 
de 
administratieve 
autoriteit 
aangezien ze 
zich onbevoegd 
verklaart op 
basis van de wet 
van 2006 
 
Conformiteit van 
de beslissing om 
de informatie 
niet vrij te geven 
maar op basis 
van een andere 
uitzondering 
dan de 
ingediende 

ADVIES 
2008  Advies met 

betrekking tot de 
toepassing van de 
wet 

‐  FOD 
Volksgezondh
eid 

CFR/2009
/1 

 

 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het eerste Federaal rapport inzake de uitvoering van Richtlijn 2003/4/EG is voorgelegd aan 
de Europese Commissie in februari 2009. Dank zij de samenstelling van dit rapport kon men 
waardevolle  informatie verzamelen voor de evaluatie van het  federale beleid op het gebied 
van bestuurlijke transparantie. Het is beschikbaar op de website www.aarhus.be. 
Hoewel  een  algemene  beoordeling  moeilijk  uit  te  voeren  lijkt,  gezien  de  diversiteit  van 
de betrokken  openbare  actoren,  kan  echter  een  goede  algemene  kennis  van  Richtlijn 
2003/4/EG bijgebracht worden aan de federale instellingen die rechtstreeks verbonden zijn 
met de bescherming van het milieu, voor zowel actieve als passieve openbaarheid. 
Omgekeerd  lijkt  het  erop  dat  de  instellingen  waarvan  de  voornaamste  activiteit  niet 
milieu‐geörienteerd  minder  vertrouwd  zijn  met  hun  verplichtingen  in  dit  verband.  
Deze  instanties  zijn  zich misschien nog niet bewust geworden van de brede  reikwijdte van 
het begrip “milieu‐informatie”, dat nochtans in brede zin bekeken moet worden. 
 
Bij  het  interpreteren  van  de  statistieken  bij  het  Informatieloket  van  Leefmilieu  van  de 
FOD Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu,  bewijst  het  groeiend 
aantal  aanvragen dat  het  publiek meer  en meer  gebruik maakt  van haar  toegangsrecht  tot 
milieu‐informatie, al dan niet strikt  in het kader van de wet van 2006. Ten slotte moet ook 
nog het operationele karakter van de federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu‐
informatie benadrukt worden. 
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1.2.2 Inspraak van het publiek bij de uitwerking van plannen en 
programma’s 

 

Juridische basis: 
 

Wet  van 13  februari  2006 betreffende de  beoordeling  van de  gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking 
van de plannen en programma's in verband met het milieu en zijn uitvoeringbesluiten: 
• Koninklijk besluit van 22 oktober 2006 betreffende de organisatie en de werking van 

het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en 
programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu; 

• Koninklijk  besluit  van  5  juni  2007  betreffende  de  beoordelingsprocedure  van 
de gevolgen  voor  het  milieu  van  bepaalde  plannen  en  programma's  die  in 
een grensoverschrijdende context aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. 

 
Definitie van het beleid 
 
De  inspraak  van  het  publiek  op  het  leefmilieu  is  het  tweede  procedurerecht  bedoeld  in 
het Verdrag  van  Aarhus.  Deze  tweede  pijler  creëert  het  inspraakconcept  gebaseerd  op 
principe 10 van de verklaring van Rio:  “Milieuvraagstukken worden het best aangepakt met 
deelneming  van  alle  betrokken  burgers  op  het  relevante  niveau”.  Dit  is  een  onweerlegbaar 
democratische principe aangezien het de mogelijkheid biedt om een stem te laten horen maar 
ook  omdat  het  een  bijdrage  levert  tot  de  transparantie  van  de  overheidsbeslissingen.  
De  actieve  deelname  van  de  burgers  aan  het  beslissingsproces  moet  in  principe  ook  alle 
milieugerelateerde keuzes van het publiek versterken. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Het  recht  om  een  inspraak  te  hebben  in  het  beslissingsproces  moet  voor  twee  soorten 
beslissingen worden uitgevoerd: 
 

1. alvorens de vergunningen te leveren voor sommige activiteiten of installaties;  
2. bij het uitwerken van milieuplannen of –programma’s.  

 
Dit deel van het verslag vermeldt enkel de ontwikkelingen van de pijler  inzake plannen en 
programma’s.  Het  gaat  meer  bepaald  om  de  uitwerking  van  de wet  van  13  februari  2006 
inzake  de  beoordeling  van  de  gevolgen  voor  het milieu  en  de  inspraak  van  het  publiek  bij 
de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu (gedeelte Aarhus). 
Het gedeelte dat betrekking heeft op de raadpleging van het publiek en de vergunningen voor 
projecten  wordt  uitgewerkt  onder  de  betreffende  thematische  hoofdstukken:  Marien 
(hoofdstuk 5) en Nucleair (hoofdstuk 3) milieu. Van 2006 tot 2009 werden 7 raadplegingen 
uitgevoerd bij de uitwerking van plannen en programma’s. 
 
 



 

 

 
Tabel 4: Raadpleging van het publiek over de plannen en programma’s inzake het milieu. 

 

Raadpleging 
Als bijlage toe te voegen  Jaar 

Aantal 
Deel‐
nemers 

Individueel 

Als vertegen‐
woordiger 
van een 
instelling 

Voorgaande 
interventie 
van de 

stakeholders13 

Interventi
e van de 
advies‐
organen 

Aantal 
raad‐

plegingen 

Algemeen 
totaal 

Aantal raad‐
plegingen 

Aanneming 
plan 

Raad‐
pleging 
enkel via 
internet 

Stroomgebieden:
22/12/08 ‐ 9/08/09: Raadpleging van 
het publiek inzake het ontwerp van 
het stroomgebied‐beheerplan voor 
de Belgische kustwateren voor 
de implementatie van de Kaderrichtlijn 
Water (2000/60/EG) 

2009 3  100% ‐   ‐   3 7/12/2009  

NEHAP: 
15/01/09 ‐ 15/03/09: Raadpleging van 
het publiek over het voorontwerp van 
het nationaal actieplan voor 
leefmilieu‐gezondheid  
2008‐2013 

2009 17  47% 53%   9  26  8/12/2009  

Productplan:
3/11/08 ‐ 5/01/09: Raadpleging van 
het publiek over het voorontwerp van 
het federaal actieplan Producten 
2009‐2011 en van het federale Plan 
inzake de strijd tegen de 
luchtverontreiniging 

2009 14  28%  72%   1  15 26/6/2009  

Plan lucht 
3/11/08 ‐ 5/01/09 Raadpleging van 
het publiek over het voorontwerp van 
het federaal actieplan Producten 
2009‐2011 en van het federaal plan 
inzake de strijd tegen lucht‐
verontreiniging 

2009 10  30% 70%   2  12  29/4/2009  

                                                             
13 Het gaat om de voorafgaande interventie van de stakeholders bij de uitwerking van het plan (informele en legaal niet voorziene raadpleging).   
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Raadpleging 
Als bijlage toe te voegen 

Jaar 
Aantal 
Deel‐
nemers 

Individueel 

Als vertegen‐
woordiger 
van een 
instelling 

Voorgaande 
interventie 
van de 

stakeholders14 

Interventi
e van de 
advies‐
organen 

Aantal 
raad‐

plegingen 

Algemeen 
totaal 

Aantal raad‐
plegingen 

Aanneming 
plan 

Raad‐
pleging 
enkel via 
internet 

Biodiversiteit (sectoriële integratie): 
3/11/08 ‐ 1/01/09  Raadpleging van 
het publiek over het ontwerp van 
federaal plan 
voor de integratie van de biodiversiteit in 
4 federale sleutelsectoren 

2009 180  87% 13%   1  181  27/11/200
9 

 

Beschermde mariene gebeiden: 
1/11/08 ‐ 30/12/08: Raadpleging van 
het publiek over het beleidsplan voor 
mariene beschermde gebieden in 
het Belgische deel van de Noordzee 

2008 1  ‐ 100%   ‐ ‐  1 25/7/2009  

persistente organische verontreinigende 
stoffen 
29/04/08 – 27/06/08 Raadpleging van 
het publiek inzake het ontwerp voor 
een nationaal implementatieplan van 
het Verdrag van Stockholm inzake 
persistente organische verontreinigende 
stoffen (POP's) 

2008 0  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐  ‐ 1/2/2009  

Biodiversiteit (nationale strategie) 
3/04/2006‐01/06/2006: Raadpleging 
van het publiek inzake de 
biodiversiteitsstrategie voor België 
2006‐2016 

2006 175  91% 9%   4  179  26/10/200
6 

 

 
 
 
 

                                                             
14 Het gaat om de voorafgaande interventie van de stakeholders bij de uitwerking van het plan (informele en legaal niet voorziene raadpleging). 
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Evaluatie van het beleid 
 
Omdat  de  wet  vrij  recent  is  en  de  toepassing  ervan  in  de  kinderschoenen  staat,  zijn  er 
momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om de werkelijke gevolgen van de invoering 
van de participatieve processen op het gebied van milieu op  federaal niveau te beoordelen. 
Opvallend  zijn  de  lage  waargenomen  participatiegraad  en  het  opmerkelijke  verschil 
vastgesteld  tussen  de  participaties  op  biodiversiteitsvlak  en  op  het  vlak  van  andere 
milieudomeinen. 
 
1.2.3 Toegang tot de rechter 
 

Juridische basis: 
 

• Gerechtelijk Wetboek, artikelen 17 en 18; 
• Gecoördineerde Wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, artikel 19; 
• Wet  van  12  januari  1993  betreffende  een  vorderingsrecht  inzake  bescherming  van 

het leefmilieu. 

 
Definitie van het beleid 
 
De  toegang  tot  de  rechter  is  de  derde  en  laatste  pijler  van  het  Verdrag  van  Aarhus.  
Het bestaan ervan versterkt de andere twee pijlers van het Verdrag  in die zin dat het zorgt 
voor de juiste uitvoering. Het geeft burgers en milieuverenigingen het recht om het falen van 
de  overheid  betreffende  de  toegang  tot  informatie  en  inspraak  in  de  besluitvorming 
te betwisten. Meer algemeen beoogt de toegang tot de rechter ook de mogelijkheid om elke 
overtreding van de milieuwetgeving, al dan niet door een publiekrechtelijke rechtspersoon, 
te betwisten. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Er bestaan in België verschillende trajecten voor de toegang tot de rechter in het kader van 
de  uitvoering  van  de  bepalingen  van  het  Verdrag  van  Aarhus  of  van  het  milieurecht, 
met name  voor  de  rechter  of  de  Raad  van  State.  Ze  zijn  toegankelijk  voor  natuurlijke  en 
rechtspersonen, zoals milieuverenigingen. 
 
De  FOD  Justitie  beschikt  over  statistieken  betreffende  het  aantal  geopende  en  gesloten 
gevallen met betrekking tot verweer voor de hoven en rechtbanken van de Rechterlijke Orde. 
Informatie over de jaarlijkse statistieken van de hoven en rechtbanken is beschikbaar op de 
volgende  site  http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/statistiek/statistiek.htm. 
Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te geven van de activiteiten van deze hoven en 
rechtbanken te bieden; bovendien  is een classificatie  in verschillende rubrieken, waaronder 
“milieu” en  los daarvan ruimtelijke ordening. Er bestaat momenteel echter geen eenduidige 
informatie  dat  een  algemeen  beeld  geeft  van  de  milieugegevens  voor  het  geheel  van  alle 
civiele en strafrechtelijke rechtbanken. 
 
Sinds 2007 zorgt DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu voor een  financiële  steun voor de opleiding voor  rechters  in het milieurecht, 
georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. 
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Evaluatie van het beleid  
 
De  doeltreffendheid  van  milieurechtsvorderingen  is  een  complexe  taak  aangezien  deze 
evaluatie in wezen gaat over een beoordeling van de toepassing van de wetgeving en dus ook 
van  de  rechtspraak.  Dit  werk  werd  op  federaal  niveau  nog  niet  uitgevoerd,  hoewel  deze 
kwestie het onderwerp is geweest van een kort debat in 2006, toen er een klacht is ingediend 
voor de niet‐naleving door België van bepalingen inzake de toegang tot de rechter door een 
milieuvereniging  tot  het  "Compliance  Committee", meer  bepaald  het  Internationaal  Comité 
dat de correcte toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus moet controleren. 
Dit Comité was van oordeel mening dat de haar voorgelegde jurisprudentie van de Raad van 
State,  wat  in  feite  overeenkwam  met  reeks  arresten  die  dateren  van  vóór 
de inwerkingtreding  van  het  Verdrag  van  Aarhus  in  België,  de  mogelijkheid  voor 
de milieuorganisaties beperkte om in rechte op te komen. Ze zouden dus compatibel kunnen 
zijn  met  het  Verdrag  van  Aarhus  indien  de  arresten  na  de  inwerkingtreding  van  de 
Overeenkomst voor België deze jurisprudentie zouden bevestigen. Direct na dit besluit werd 
er door middel van een wetsvoorstel een parlementair  initiatief opgestart  tot wijziging van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om de verenigingen het recht toe te kennen 
om een vordering van collectief belang in te dienen15. 
 

                                                             
15  Dit  voorstel  dat  werd  ingediend  tijdens  de  zittingsperiode  2003‐2007  werd  door  de  overheid  van  verval 
verheven,  en  werd  tijdens  de  zittingsperiode  2007‐2010  niet  afgehandeld.  Op  verzoek  van  de  voorzitter  van 
de Kamer, heeft de Raad van State een advies van 04 april 2010 (N°46.643/AV) ingediend.  
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1.3 Toezicht op het naleven van het milieurecht: Administratief 
toezicht en inspectie 

 
Definitie van het beleid16 
 
Om  het  op  federaal  niveau  vastgestelde  recht  te  laten  naleven  en  om  erop  toe  te  zien  dat 
de begunstigden  van  toegekende  vergunningen  hun  activiteiten  kunnen  uitoefenen  in 
overeenstemming  met  de  normen  die  hen  worden  opgelegd,  is  het  noodzakelijk  om 
een controle  uit  te  voeren  om  eventuele  overtredingen  vast  te  stellen  en  te  bestraffen.  
Deze  controle  wordt  in  het  algemeen  uitgeoefend  door  een  inspectiedienst  van 
de administratieve instelling die verantwoordelijk is voor de goede toepassing van de wet. 
In  principe  wordt  er  een  proces‐verbaal  (PV)  opgemaakt  indien  er  bij  de  controles 
een overtreding  wordt  vastgesteld  (artikel  29  van  het  wetboek  van  strafvordering).  
De  rechterlijke  macht  kan  dan  zorgen  voor  een  vervolging  op  administratief  of  op 
strafrechtelijk niveau.  
 
Op administratief niveau beschikt de beambte die instaat voor het toezicht over verschillende 
al  dan  niet  juridische  hulpmiddelen,  om  op  te  treden  wanneer  er  een  overtreding  is 
vastgesteld. 
Hij  kan  de  overtreder  ofwel  een  waarschuwing  afleveren,  die  hem  aanmaant  om  zijn 
overtreding binnen een bepaalde termijn te beëindigen. Dit is een niet‐juridisch en informeel 
middel dat in de meeste gevallen echter volstaat om de situatie recht te trekken. Dit leidt niet 
noodzakelijk tot een PV. 
Er  kunnen  ook  administratieve  sancties  met  een  juridisch  karakter  genomen  worden,  die 
ofwel  strafmaatregelen  (bvb  administratieve  boetes)  zijn,  ofwel  herstellende  of 
mogelijkmakende  maatregelen,  die  meer  bepaald  bedoeld  zijn  om  de  situatie  op  een 
bevredigende manier  te herstellen,  bijvoorbeeld de  regularisatie of  nog de  schorsing en de 
stopzetting van een activiteit, of van het op de markt brengen van een product. 
 
Niet  alle  vastgestelde  overtredingen  worden  dus  systematisch  geverbaliseerd.  Via  een 
waarschuwing  zonder  verbalisering  kan  men  sneller  en  tegen  een  lagere  prijs 
een wetsovertreding  teniet  doen.  In  die  gevallen  hebben  de  beambten  dus  een  zekere 
beoordelingsvrijheid, in het bijzonder wanneer de referentiewetgeving onachtzaamheid niet 
voorziet als een moreel gegeven, dat bepalend is voor de strafbaarstelling. Wanneer er een PV 
wordt  opgemaakt,  wordt  het  naar  het  parket  gestuurd,  dat  als  enige  zal  beslissen  over  de 
vervolging van het dossier. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Er zijn verschillende federale inspectiediensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving 
van de milieuwetgeving, vaak in samenwerking met andere actoren zoals de federale politie, 
de douane of de gewestelijke inspectiediensten. 
 

                                                             
16 Inleiding gebaseerd op de studie van PODO II ‐ Proost S. & Lavrysen L., “Law & Economics en de handhaving van 
het milieurecht”, s.e., 2005.  
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Tabel 5: De federale Inspectiediensten. 

 
Domein  Verantwoordelijke instelling  Dienst 

Nucleair /Bescherming tegen 
ioniserende stralingen 

ONDRAF Inspectiedienst 

Productnormen  FOD Volksgezondheid DG V (Milieu) – Inspectiedienst 
REACH (gevaarlijke stoffen)  FOD Volksgezondheid DG V (Milieu) – Inspectiedienst 
Pesticiden en biociden  FOD Volksgezondheid DG V (Milieu) – Inspectiedienst 
Doorvoer van afvalstoffen  FOD Volksgezondheid DG V (Milieu) – Inspectiedienst 
Stoffen die de ozonlaag 
afbreken 

FOD Volksgezondheid DG V (Milieu) – Inspectiedienst 

GGO (veldproeven en het in 
de handel brengen van GGO’s 
of van producten die er 
bevatten) 

FOD Volksgezondheid DG IV (Dieren, plant en voeding)

CITES  FOD Volksgezondheid 
Federale Politie 

DG IV (Dieren, plant en voeding)

 
 
 
De  Inspectiedienst  van  het  DG  Leefmilieu  van  de  FOD  Volksgezondheid,  waarvan 
de bevoegdheden gepreciseerd zijn in bovenstaande tabel 5, is een vrij jonge dienst aangezien 
hij  maar  vanaf  maart  2002  bestaat  als  onafhankelijke  eenheid.  Sindsdien  is  de  dienst 
voortdurende  geëvolueerd  en  zag  hij  zijn  personeelsbestand  stijgen  van  23  naar 
32 medewerkers.  Hiervan  zijn  er  10  administratief  afhankelijk  zijn  van  de  FOD  Financiën 
(“ex‐douaniers” genoemd, die gedetacheerde personeelsleden zijn). 
De  dienst  is  onderverdeeld  in  twee  grote  delen:  een  interne  afdeling  van  4  mensen  en 
de externe  dienst.  De  laatste  is  samengesteld  uit  drie  kernteams  voor  de  verschillende 
bevoegdheidsgebieden: 

1) 7  inspecteurs:  wet  Productnormen  (toezicht  in  de  volgende  gebieden:  REACH  – 
etikettering, indeling en verpakking van stoffen en gevaarlijke preparaten, …) 

2) 6  technische  experts:  wet  Productnormen  (toezicht  in  de  volgende  gebieden:  
het  op  de  markt  brengen  van  pesticiden  en  biociden  –  toezicht  van 
de verkopers/erkende gebruikers, controle van producten, …) 

3) 15  doorvoercontroleurs  (waaronder  10  “gedetacheerde  personeelsleden”,  zoals 
hierboven  vermeld):  doorvoer  van  afvalstoffen  (weg‐  en  havencontroles  van 
afvalstoffen in doorvoer door het Belgische grondgebied). 

 
Inspecteurs/  technische  deskundigen/  controleurs  vervullen  hun  respectieve  controles  in 
een  bepaald  geografisch  gebied. Alle medewerkers  (zowel  intern  als  extern)  zijn  statutaire 
ambtenaren; dit  is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van de controles 
en voor het bestraffen van de vastgestelde overtredingen. 
Een nieuwe meer  systematische  en  geplande benadering  van de  inspecties  heeft  geleid  tot 
de ontwikkeling  van  een  jaarlijkse  activiteitenplanning  (JIP  –  jaar  inspectie  plan) 
georganiseerd  in  inspectiecampagnes.  De  eerste  jaarlijkse  inspectieplanning  ontstond  in 
de loop van het  tweede  semester van het  jaar 2004. Deze wordt  telkens voor het volgende 
jaar  uitgewerkt  op  basis  van  een  risicoanalyse  (gezondheid  en  milieu)  maar  ook  van 
een evaluatie tijd/opdracht. Die laatste analyse voorziet het aantal uit te voeren inspecties en 
de  nodige  personeelsbezetting,  rekening  houdend  met  de  geplande  en  niet‐geplande 
inspecties.  Deze  niet‐geplande  inspecties  zijn  spontaan  en  moeten  prioritair  behandeld 
worden.  Ze  vloeien  veelal  voort  uit  een  bijzonder  verzoek  van  de  minister  of  van 
de strategische  diensten,  uit  een  verschenen  persartikel,  uit  een  incident  op  een  bepaald 
product,  uit  een  klacht.  Een  campagne  bestaat  er  dus  in  om  in  een  bepaald  gebied  en 
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gedurende een bepaalde tijd controles uit te oefenen. De controles zijn op die manier gericht 
en gelimiteerd in de tijd. 
De  campagnes  zijn  volgens  de  gebieden  verdeeld  in  3  groepen.  Sommige  campagnes  zijn, 
in functie  van  het  onderwerp,  gemeenschappelijk  voor  de  inspecteurs  en  de  technische 
experts.  Ieder  jaar  moet  die  planning  voor  de  uitvoering  worden  goedgekeurd  door 
de hiërarchie en de bevoegde minister. 
 
De  BPR  heeft  ook  een  opvolgingssysteem  voor  de  uitgevoerde  controles  ontwikkeld  via 
“key‐performance  indicators”  (KPI’s)  (oorspronkelijk  5  KPI’s,  momenteel  8  in  totaal).  
Deze laatste houden bijvoorbeeld rekening met het aantal controles uitgeoefend ten opzichte 
van het voorziene aantal, het aantal dagen op het veld, de termijnen waarin de verslagen zijn 
ingediend, … 
Ook  op  het  gebied  van  sancties  hebben  de  BPR  iets  nieuws  bijgebracht  door  intern  en  op 
basis van de opgedane ervaring een classificatie van de overtredingen op te maken, met drie 
niveaus en de meest aangepaste hierop betrekking hebbende sancties: 

‐ de kritieke overtredingen  zijn  overtredingen  die  bewezen  risico’s  vertonen  en/of 
rechtstreekse  gevolgen  hebben  voor  de  volksgezondheid  en/of  het  milieu.  De  te 
nemen maatregelen kunnen onder andere onmiddellijke PV’s zijn, een waarschuwing 
aan het crisisnet van de FOD, een  inbeslagname/ verzegeling, het nemen van stalen, 
de publicatie  van  een  ministerieel  besluit,  de  publicatie  van  een  perscommuniqué, 
het intrekken van een toelating, het blokkeren van een lading en/of het intrekken van 
de markt. 

‐ de  belangrijke  inbreuken  zijn  inbreuken  die  risico’s  en/of  directe  of  indirecte 
gevolgen  kunnen  vertonen  voor  de  volksgezondheid  en/of  het  milieu.  Die  worden 
opgevolgd  door  verschillende  maatregelen  waaronder  een  pv,  een  aangetekende 
waarschuwing, een beslaglegging/verzegeling, het nemen van stalen voor analyse, … 

‐ “andere”  overtredingen  zijn  degene  die  niet  vallen  onder  de  twee  voorgaande 
categorieën.  De  hierop  betrekking  hebbende  acties  kunnen  een  geschreven 
kennisgeving zijn, al dan niet aangetekend, en/of een verbale aanmaning. 

 
Evaluatie van het beleid 
 
Dit punt wordt hoofdzakelijk beschreven  in hoofdstuk 2C van Deel 2 voor de producten en 
stoffen.  De  details  voor  de  andere  onderzochte  sectoren  zijn  te  vinden  in 
de overeenstemmende  hoofdstukken  van  deel  2  (stratosferische  ozon,  de  doorvoer  van 
afvalstoffen,  nucleair,  GGO,  CITES).  De  strafvervolging  wordt  behandeld  in  Deel  3, 
hoofdstuk 8. 
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1.4 Milieuaansprakelijkheid: voorkomen en herstellen van schade 
 

Juridische basis:  
 

Richtlijn  2004/35/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  21  april  2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade omgezet door: 

 
1. Marien Milieu: Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in 

de zeegebieden onder de  rechtsbevoegdheid van België  (artikelen 21  tot 24  ter) en 
Koninklijk  besluit  van  25  oktober  2007  betreffende  herstelmaatregelen  ingevolge 
de aanmerkelijke  aantasting  van  het  mariene  milieu  en  de  terugvordering  van 
de kosten  voor  de  preventieve  maatregelen,  inperkingsmaatregelen  en 
herstelmaatregelen; 

2. GMO: Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel 
van  milieuschade  bij  het  in  de  handel  brengen  van  genetisch  gemodificeerde 
organismen of van producten die er bevatten; 

3. Vervoer van uitheemse soorten en transit van afvalstoffen: Koninklijk besluit van 
8 november  2007  betreffende  de  preventie  en  het  herstel  van  milieuschade 
tengevolge  van  het  vervoer  over  de  weg,  per  spoor,  over  de  binnenwateren  of  in 
de lucht  van  :  uitheemse plantensoorten  evenals  van uitheemse diersoorten  en hun 
krengen,  naar  aanleiding  van  de  in‐,  de  uit‐  en  de  doorvoer  ervan;  alsook  van 
afvalstoffen bij hun doorvoer; 

4. Civiele  Bescherming:  Wet  van  31  december  1963  betreffende  de  civiele 
bescherming  (gewijzigd  door  de Wet  van  25  april  2007)  en Wet  van  15 mei  2007 
betreffende de civiele veiligheid (ter opheefing van de wet van 31 december 1963 – 
nog niet inwerkingtreding); 

5. Artikel 2277ter van de Burgerlijk Wetboek: Rechtsvorderingen tot vergoeding van de 
kosten voor maatregelen tot voorkoming en tot het herstel van milieuschade verjaren 
door verloop van vijf jaar. 

 
Definitie van het beleid 
 
Sinds 2007 is er een federaal mechanisme in werking voor het voorkomen en herstellen van 
bepaalde  milieuschade  om  de  toepassing  van  de  richtlijn  inzake  milieuaansprakelijkheid 
te verzekeren.  Dit  is  een  administratief  systeem  dat  gebaseerd  is  op  het  principe  dat 
de vervuiler betaalt, en heeft tot doel ervoor te zorgen dat het voorkomen en herstellen van 
milieuschade;  veroorzaakt  door  bepaalde  professionele  activiteiten,  uitgevoerd  en/of 
financieel gesteund wordt door de exploitant. Deze verplichting wordt opgelegd in geval van 
schade  aan  beschermde  soorten  en  natuurlijke  habitats,  aan  water  of  bodem  of 
bij onmiddellijke  dreiging  ervan.  Alleen  die  gebeurtenissen  of  incidenten  die  zich  na  
30 april 2007 afspelen, worden in aanmerking genomen. 
 

Box 2: Andere systemen die een milieuaansprakelijkheid invoeren 
 
Andere  mechanismen  dan  degene  die  zijn  opgelegd  in  Richtlijn  2004/35/EG  kunnen  van 
toepassing zijn. De klassieke burgerlijke aansprakelijkheid zoals bedoeld  in artikel 1382 CC 
wordt gebruikt om de elders veroorzaakte schade te herstellen. Enkel bepaalde zogenaamde 
traditionele schadegevallen (de schade aan personen en aan goederen) kunnen het voorwerp 
zijn van zulke burgerlijke aansprakelijkheidsvordering. 
Er  zijn  ook mechanismen  van milieuaansprakelijkheid  op  sectoraal  niveau, met  name  voor 
verontreinigingen veroorzaakt door nucleaire activiteiten, verontreinigingen van de zee door 
olie, betreffende het lucht‐ en landvervoer van gevaarlijke stoffen, ... 
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De  publieke  overheid  moet  via  de  door  haar  bevoegd  verklaarde  diensten  controleren  of 
de maatregelen ter voorkoming en/of herstel geschikt zijn, en of ze effectief veroorzaakt zijn 
door de vervuiler. 
De  publieke  overheid  zal  in  sommige  gevallen  zelf maatregelen  tot  voorkoming  en  herstel 
nemen, terwijl de financiële last in principe aan de vervuiler toekomt (behalve indien die niet 
geïdentificeerd  kan  worden  bijvoorbeeld).  Dan  kan  een  dekking  overwogen  worden 
bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of door het storten van een waarborgsom. 
 
De reikwijdte van de milieu‐aansprakelijkheidsregeling verschilt afhankelijk van de aard van 
de professionele activiteiten. De schade veroorzaakt door de activiteiten die zijn opgenomen 
in  bijlage  III  van  de  richtlijn  wordt  automatisch  gedekt,  zelfs  als  er  geen  fout  kan worden 
toegeschreven  aan  de  exploitant.  Het  gaat  dan  om  aansprakelijkheid  buiten  schuld.  
Voor andere soorten van activiteiten zal enkel schade veroorzaakt aan beschermde soorten 
en natuurlijke habitats gedekt worden, maar op voorwaarde dat een fout of nalatigheid van 
de exploitant kan worden vastgesteld. 
Natuurlijke  personen  en  rechtspersonen  kunnen  gevolgen  ondervinden  van  de  schade, 
en milieuorganisaties kunnen bij de bevoegde autoriteiten tussenkomen om hen in te lichten 
over het voorval van een ecologische schade, of van het risico hierop, en ze kunnen verzoeken 
om maatregelen te nemen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Op  Belgisch  niveau  is  de  omzetting  van  deze  richtlijn  vrij  complex  omdat  de  op  te  richten 
mechanismen  voor  het  voorkomen  en  herstellen  van  schade  de  bevoegdheidsverdelende 
regels moeten  respecteren.  Op  het  gebied  van milieubevoegdheden, waarbij  het  juridische 
beginsel in aanmerking genomen wordt op basis van de volgende adviezen van de Raad van 
State17,  is  de  federale  staat  bevoegd  om  een  mechanisme  uit  te  werken  waarin  de  pijler 
“preventie  en  herstel” worden  overgenomen  in  het  kader  van  haar  exceptiebevoegdheden, 
terwijl enkel de pijler “herstel” kan worden uitgevoerd door de federale overheid in het kader 
van  haar  residuaire  bevoegdheden  (uitgezonderd  het marien milieu  aangezien  de  federale 
bevoegdheid wordt uitgeoefend op een grondgebied dat valt onder de federale staat). 
Concreet zal het milieuaansprakelijkheidsregime op federaal niveau vijf soorten activiteiten 
betreffen:  het  optreden  van  de  civiele  bescherming,  de  activiteiten  in  de Noordzee,  het  op 
de markt  brengen  van  genetisch  gemodificeerd  materiaal  of  producten  die  dit  bevatten, 
en het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van uitheemse 
plantensoorten  en  van  uitheemse  diersoorten  en  hun  krengen,  naar  aanleiding  van  de  in‐, 
de uit‐ en de doorvoer ervan alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. 
Iedere wetgeving voorziet de uitvoering van mechanismen voor de  coördinatie met  andere 
betreffende federale diensten, de Gewesten maar ook de andere Lidstaten. Dit mechanisme is 
des te meer noodzakelijk in België, aangezien Richtlijn 2003/35/EG zowel onder de federale 
als onder de gewestelijke bevoegdheid valt. 
 
 

                                                             
17 Advies 42.574/VR/3 en 42.590/VR/ 3 van 17 en 24 april 2007 en 42.872/3 van 15 mei 2007. 
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Tabel 6: De bevoegdheden van de federale overheden op het gebied van milieuaansprakelijkheid. 

 
Domein  Preventieve 

pijler 
Pijler herstel  Juridische basis  Verantwoordelijke 

Autoriteit 
Zeegebieden 
onder de 
rechtsbevoegdheid 
van België 

X  X Wet van 20
januari 1999 

(marien milieu) 
zoals gewijzigd 
door de wet van 
21 april 2007 

 
KB 25 oktober 

2007 

FOD 
Volksgezondheid 
(DG Leefmilieu)  

Het op de markt 
brengen van GGO’s 

X  X KB 3 augustus 
2007 

FOD 
Volksgezondheid 

Doelbewuste 
introductie van 
GGO’s 

X18  
maar 

onverminderd de 
regionale 

bevoegdheid op 
dit gebied 

Regionale 
bevoegdheid 

KB 21 februari 
2005 

FOD 
Volksgezondheid 
(DG Dieren, planten 

en voeding)  

Transport van 
niet‐inheemse 
soorten  

X  X KB 8 november 
2007 

FOD Mobiliteit en 
Vervoer 

Transport van 
afvalstoffen 

X  X KB 8 november 
2007 

FOD Mobiliteit en 
Vervoer 

 
 
 
Tot  nu  toe  werd  er  geen  toepassing  van milieuaansprakelijkheidsregeling  uitgevoerd  voor 
het in  de  handel  brengen  van  GGO's,  de  niet‐inheemse  soorten  en  de  doorvoer  van 
afvalstoffen.  In  het  kader  van  het  mariene  milieu  bedraagt  het  aantal  aanvragen  met 
betrekking tot onmiddellijke bedreigingen minder dan 15 tussen 2007 en 2009, maar er werd 
geen schade aan het milieu vastgesteld of hersteld. 
Het  systeem  houdt  een  grote  vrijheid  in  voor  de  ‘overheden met  bevoegdheid  op  zee’  om 
oordeelkundige dringende maatregelen  te  (laten) nemen  ingeval  van  een  incident. Dit  is  al 
talloze  keren  in  de  praktijk  toegepast.  Het  nemen  van  niet‐dringende  herstelmaatregelen, 
geformaliseerd  binnen  het  Koninklijk  besluit  Herstelmaatregelen,  biedt  meer  garanties  op 
inspraak aan de vervuilende persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon).  
 
Een  aantal  interventies  hebben  plaatsgevonden,  maar  het  aantal  volledig  geslaagde 
terugvorderingen  van  de  gemaakte  kosten  is  schaars.  We  merken  wel  dat  bij 
de “bestemmelingen”  van  deze  regelgeving,  zoals  de  scheepseigenaars  en  de  exploitanten, 
een groeiend besef van medeverantwoordelijkheid voorhanden is, wat gedeeltelijk te maken 
heeft met de ontwikkeling van dit systeem.  
Hoewel niet opgenomen in tabel 6, spelen de brandweerlieden en de DG Civiele bescherming 
van de FOD Binnenlandse zaken een bijzondere rol in de milieuschade. 
De opdrachten  inzake milieuschade kaderen  in een reeks opdrachten van de brandweer en 
de civiele bescherming ter bescherming van de bevolking en haar goederen. Het belang van 
de  interactie  tussen  de  verschillende  bevoegde  instanties  (hulpdiensten,  politie, 
milieudiensten,  andere  FOD’s)  is  voornamelijk  voelbaar  op  het  interventieterrein.  Door 
de omzetting  van  de  richtlijn  2004/35/EG,  werden  de  bepalingen  hieromtrent  aangepast.  

                                                             
18 Op basis  van  het Koninklijk besluit  van 21  februari  2005  tot  regeling  van de doelbewuste  introductie  in  het 
milieu en het op de markt brengen van genetisch gemanipuleerde producten of producten die er bevatten.  
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De  wet  van  31  december  1963  is  dus  wel  degelijk  gewijzigd  omwille  van  deze  richtlijn 
(art. 220 ‐223 wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen).  
De opdracht van de brandweer en de civiele bescherming  inzake milieuschade bestaat erin 
om in dringende gevallen tussen te komen om de schade te beperken,  te voorkomen dat er 
meer schade ontstaat en om de schade zo goed mogelijk op te ruimen. Vóór de wetswijziging 
van  25  april  2007,  die  de  richtlijn milieuschade  heeft  omgezet  voor wat  betreft  de  civiele 
veiligheid, konden de gemaakte kosten voor deze interventies enkel gefactureerd worden aan 
de eigenaar van de vervuilende producten. Sinds de wetswijziging wordt in de eerste plaats 
gefactureerd aan de exploitanten en bij gebrek hieraan, aan de eigenaars. Buiten het feit dat 
sinds  de  richtlijn  ook  de  administratiekosten  worden  aangerekend,  is  momenteel 
geen verandering van het bedrag van de claims of het aantal claims waargenomen voor wat 
betreft de civiele bescherming. De kostenrecuperatie van de  interventies van de brandweer 
zijn een gemeentelijke aangelegenheid, waar de federale overheid geen zicht op heeft.  
 
Het is momenteel niet mogelijk om een vergelijking te maken tussen de toestand voor en na 
de wetswijziging van 25 april 2007. De recuperatie van de kosten van een belangrijk aantal 
interventies  kon  tot  nu  toe  nog  niet  worden  afgerond,  omdat  nog  verder  politioneel  en 
gerechtelijk  onderzoek  nodig  bleek.  Zo  werden  in  2008  348  vervuilingsdossiers  geopend, 
voor  een  totaal  te  recupereren  bedrag  van  460 937,35  euro.  Vandaag  werden  daarvan 
106 dossiers positief afgerond en werd 245 109,52 euro gerecupereerd. 199 andere dossiers 
moesten  zonder  gevolg  geklasseerd worden  omdat  de  exploitant  noch  de  eigenaar  konden 
worden geïdentificeerd. De 43 overige dossiers zijn momenteel nog in behandeling.  
De exploitanten zijn zeer divers en van verschillende nationaliteiten. Er worden echter geen 
statistieken bijgehouden van het type of de nationaliteit van de exploitanten. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  huidige  situatie  met  betrekking  tot  de  uitvoering  van  het  mechanisme  voor 
milieuaansprakelijkheid verloopt gelijkaardig voor de vier activiteitendomeinen: het marien 
milieu,  het  op  de  markt  brengen  van  GGO’s,  het  transport  van  niet‐inheemse  soorten  en 
de doorvoer  van  afvalstoffen. Deze  procedures worden nog niet  toegepast  omdat  ze  pas  in 
2007 zijn ingesteld en een relatief omvangrijke milieuschade vereisen alvorens ze toegepast 
kunnen worden. Ook de in de Koninklijk besluit Herstelmaatregelen opgenomen procedures 
tot  terugvordering  van  de  vervuiler  van  de  gemaakte  kosten  worden  nog  niet  toegepast, 
eveneens omwille van de recente datum van deze Koninklijk besluiten. 
 
Zoals  reeds  werd  aangehaald  is  één  van  de  problemen  waarvoor  nog  een  oplossing  moet 
worden  gevonden,  de  afdwingbaarheid  van  instructies  aan  de  (potentiële)  vervuiler  om 
een bepaalde maatregel te nemen.  
Men  kan  moeilijk  inschatten  of  de  beleidsdoelstelling  benaderd/  bereikt  is,  onder  meer 
omdat deze niet in cijfers is uitgedrukt. Ze komt wel min of meer neer op een nultolerantie.  
Er  moet  onderzocht  worden  of  de  kwantificering,  met  tussentijdse  beleidsdoelstellingen, 
de komende vier jaar niet versterkt moet worden. 
De  specifieke  beleidsmaatregelen  dragen  bij  tot  het  realiseren  van  de  beleidsdoelstelling, 
zonder  dat  deze  beleidsdoelstelling  al  volledig  bereikt  is.  Dit  heeft  te  maken  met 
de formulering van de beleidsdoelstelling (niet in concrete cijfers uitgedrukt), maar ook met 
een  aantal  zwakheden  van  het  van  toepassing  zijnde  systeem.  Eén  van  de  belangrijkste 
problemen  is  de  afdwingbaarheid  van  de  toepasselijke  regelgeving  en  het  gebrek  aan 
een voldoende budgettaire buffer om een eventuele niet‐terugbetaling door de vervuiler van 
de door de bevoegde overheid gemaakte kosten op te vangen. 
 
De beleidsdoelstelling om het aantal gevallen van milieuschade  terug te dringen  is nog niet 
volledig  bereikt.  Bij  de  interventies  van  de  civiele  bescherming  en  de  brandweer  gaat 
het soms  wel  eens  om  moedwillige  vervuiling,  maar  vaak  ook  om  ongevallen,  waardoor 
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milieuschade  dreigt  of  ontstaat.  Die  laatste  gevallen  kunnen  echter  nooit  volledig 
geëlimineerd worden.  
De  wetswijziging  heeft  het  aantal  inzetbare  middelen  niet  gewijzigd.  Het  effectief  aantal 
ingezette middelen hangt uiteraard af van het aantal incidenten dat zich voordoet.  
Om  de  recuperatie  van  de  kosten  van  de  interventies  van  de  civiele  bescherming 
te garanderen volstaat de wetswijziging van 25 april 2007. 
Gezien het zeer specifieke en punctuele karakter van de wetswijziging kunnen geen andere 
milieueffecten dan diegene die met het beleid werden beoogd, worden vastgesteld.  
 
Kortom, met  uitzondering  van het  alleenstaande  geval  van  civiele  bescherming  kunnen we 
vaststellen  dat  het  mechanisme  van  milieuaansprakelijkheid  nog  niet  werd  toegepast  op 
federaal niveau.  In  twee  jaar  tijd werd er  immers nog geen  enkel  geval  van voorkoming of 
herstel  opgestart  onder  de  geldende wetgeving, met  uitzondering  van  enkele  gevallen  van 
herstel in het kader van het marien milieu. 
Hier zijn vier verklaringen voor: 
De eerste is historisch en verbonden met de richtlijn zelf, in die zin dat de onderhandelingen 
op  Europees  niveau  voortvloeien  uit  zeer  verschillende  beginsituaties  en  uitmonden  in 
een weinig samenhangend regime dat moeilijk uit te werken is voor de lidstaten.19 
De tweede en derde reden houden meer verband met de inhoud. Enerzijds kunnen we het vrij 
nieuwe  karakter  van  de  sinds  eind  2007  toegepaste  verplichtingen  aanhalen.  Anderzijds 
blijkt  dat  de  huidige  bepalingen  versterkt  zouden  kunnen  worden  op  het  niveau  van 
dekkingsmechanismen,  zoals  trouwens  toegestaan  door  de  Koninklijke  besluiten  die 
de richtlijn  omzetten  (voor  de  GGO’s  en  voor  het  afval  evenals  via  artikel  40  van  de  wet 
marien milieu). Ten slotte kan de afwezigheid van het operationele coördinatiemechanisme 
op  federaal  niveau  en  tussen  de  federale  Staat  en  de  deelstaten  inzake  de 
milieuaansprakelijkheid  ook  beschouwd worden  als  een potentieel  obstakel  voor  de  goede 
toepassing van de richtlijn.  
 
Een eerste evaluatie van de richtlijn heeft ten laatste in april 2014 plaats op Europees niveau. 
Een  eerste  verslag  over  de  uitvoering  van  de  richtlijn  op  Belgisch  niveau moet  tegen  april 
2013 overhandigd worden. 
 

                                                             
19  Lombaert  Bruno,  « Conclusions  générales  de  la  transposition  malaisée  d’une  directive  complexe »,  in  la 
responsabilité environnementale. Omzetting van Richtlijn 2004/35 en gevolgen in het binnenlands recht, Onder 
de  leiding  van  het  Centre d’Etude du Droit  de  l’Environnement  (CEDRE),  Facultés  Saint‐Louis,  Anthemis,  2009, 
p. 304. 




